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Brexits betydning for handel med  
fødevarer fra Storbritannien efter  
1. januar 2021 

Egenkontrolprocedure og 

risikoanalyse 

Du skal opdatere din egenkontrolpro-

cedure, så den beskriver import/
eksport-aktiviteter. Din risikoanalyse 

skal ligeledes opdateres. Hvis du hidtil 
kun har handlet med samhandelslan-

de, har disse været underlagt EU's 

regler om HACCP-baseret egenkon-

trol. 

Når Storbritannien udtræder af EU, er 

de ikke længere underlagt EU's forord-
ning 852/2004 om fødevarehygiejne. 

Du skal derfor selv bede om dokumen-
tation på, at de virksomheder du 

handler med, har udpeget områder, 

hvor der kan være fare for fødevare-
sikkerheden, på baggrund af en risi-

koanalyse. 

Der kan være flere områder, hvor du er 

ansvarlig for at kontrollere, at de varer 

du modta-

ger fra Storbritannien, overholder kra-

vene i EU's forordninger. Det kan f.eks. 

være områder som tilsætningsstoffer, 

fødevarekontaktmaterialer, visse for-

ureninger eller  

mikrobiologiske kriterier  

Registrering af aktiviteter for import/ 

eksport 

Hvis du indtil nu kun har handlet med lande indenfor 

EU/EØS, så skal du have ændret dine aktiviteter til og-

så at omfatte import fra eller eksport til tredjelande. 

Du kan som udgangspunkt gå i gang, når dette er an-

meldt til Fødevarestyrelsen. Hvis du importerer/

eksportere økologiske varer, er der dog en frist på 4 

Import fra tredjelande - generelt  

Ved import af ikke økologiske fødevarer fra tredjelan-

de, er der kun krav om grænsekontrol ved import af 

animalske fødevarer eller fødevarer, der er underlagt 

importrestriktioner eller intensiveret kontrol. Partier 

af animalske varer skal indføres via et grænsekon-

trolsted, der er godkendt til veterinærkontrol ved EU's 

ydre grænse. Der er også krav om forhåndsanmeldel-

se. Partiet skal evt. ledsages af et certifikat. 

For fisk og fiskevarer er der også krav om forhånds-
anmeldelse til IUU-kontrol.  IUU-kontrollen skal for-

hindre illegalt og ureguleret fiskeri. IUU-kontrollen fo-
retages i det land, hvor partiet indfortoldes. IUU-

kontrol er primært en dokumentkontrol af fangstat-

tester og en krydskontrol med øvrige dokumenter. 

Import af animalske varer fra Storbritannien efter 

Brexit kræver, at Storbritannien bliver godkendt til 

eksport til EU. Storbritannien skal selv sørge for at de 

enkelte virksomheder bliver tredjelandsgodkendt.  

 

Handel med Storbritannien ændrer sig pr. 1. januar 2021, når de forlader EU.  Storbritannien bli-

ver i handelsmæssig forstand et tredjeland, og handel med fødevarer sker på andre vilkår end 

handel indenfor EU. Du skal især være opmærksom på handel med økologiske fødevarer. Der er 

nemlig en 4 ugers frist for anmeldelse af ændringer i økologiaktiviteter til Fødevarestyrelsen. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/04kontor/Dokumenter_til_download/df89ceb38fa6410091fc6e13100e8393FHygiejne_8522004_kons99999998.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/04kontor/Dokumenter_til_download/df89ceb38fa6410091fc6e13100e8393FHygiejne_8522004_kons99999998.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Sider/Vejledning_til_importorer_af_fisk_og_fiskevarer.aspx
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Brexits betydning for handel med  
fødevarer fra Storbritannien efter  
1. januar 2021 

Kontrol af leverandører 

ved import 

Økologiske produkter produceret i 

lande udenfor EU kan importeres til EU, 
hvis de er produceret, kontrolleret, 

transporteret m.v. i overensstemmel-
se med reglerne i Økologiforordnin-

gen.  

Du skal derfor sikre dig, at varerne er 

kontrolleret af et EU-godkendt kon-

trolorgan. 

 

Storbritannien bliver et tredjeland 

Da Storbritannien bliver et tredjeland, 

skal det være opført på 

”tredjelandslisten” (Bilag III i import-

forordningen (1235/2008)) for at være 
godkendt til import til lande i EU. Af bi-

lag III fremgår hvilke lande, produkt-

kategorier og kontrolorganer, der er 

godkendt i EU. 

Bilag IV i Importforordningen angiver 

hvilke kontrolorganer og myndighe-

der, der er godkendt til at føre ækviva-

lenskontrol  

Modtagekontrol 

Du skal udarbejde procedurer, der sikrer, at importe-

rede partier forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen 

samt at modtagekontrollen bekræftes af første mod-

tager i EU ved underskrift på kontrolattesten. Der skal 

ligeledes være procedurer for kontrol ved varemod-

tagelsen af at transporten er foregået i lukkede em-

ballager  

Grænsekontrol  

Import 

Ved import af økologiske fødevarer fra tredjelande er 

der krav om grænsekontrol. Din virksomhed skal væ-

re oprettet på EU's importportal (TRACES NT) som før-

ste modtager i EU af økologiske varer. Partier af øko-
logiske varer skal forhåndsanmeldes til Fødevaresty-

relsen og følges af en kontrolattest. Varerne kan først 

frigives som økologiske, når kontrolattesten er verifi-

ceret af Fødevarestyrelsen og stemplet af Told. 

Eksport 

Ved eksport til lande udenfor EU/EØS kan danske virk-

somheder bruge den erklæring om økologikontrol 

som er tilgængelig på Fødevarestyrelsens hjemme-

side. Der er særlige økologi handelsaftaler mellem EU 

og USA, Canada, Japan og Korea. 

Hvis din virksomhed bliver bedt om partivise certifi-

kater, kan virksomheden få underskrevet et partivist 

certifikat af Fødestyrelsen, som kan ledsage partiet til 

modtagerlandet. 

Økologiprocedurer 

Dine økologiprocedurer skal opdateres, så de beskriver de økologiske import/eksport-

aktiviteter. Som nævnt ovenfor er dette en væsentlig ændring, der kræver anmeldelse til Føde-

varestyrelsen.  Det er især procedurer for kontrol af leverandører, modtagekontrol, mærkning 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0834-20130701&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0834-20130701&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0025&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0025&from=EN
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Liste-over-oekologikontrollerede-virksomheder-i-Danmark.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Liste-over-oekologikontrollerede-virksomheder-i-Danmark.aspx
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Besøg os på comida.dk 

Kontakt os her: 

info@comida.dk 

71 99 34 49  

Mærkning— økologi 

Import 

Det er muligt at sætte EU-logoet på økologiske varer fra tredjelande, der overholder krave-

ne i Økologiforordningen. Mærket kan påsættes både i EU og i tredjelandet. Kodenummeret 

for kontrolorganet – eller myndigheden – samt oprindelse af landbrugsingredienserne skal 

som altid fremgå af mærkningen. Vær opmærksom på at den geografiske oprindelse for 

råvarer fra Storbritannien ændrer sig fra ”EU-jordbrug” til ”Ikke EU-jordbrug”. 

Eksport 

EU-logoet er ikke obligatorisk at anvende på økologiske produkter, der færdigpakkes i EU, 

men som alene skal markedsføres i lande uden for EU. Hvis EU-logoet anvendes, så skal alle 

bestemmelser om gengivelsen af EU-logoet, herunder angivelse af kodenummer og oprin-

delse, være overholdt. 

Uanset om logoet anvendes eller ej, så vil angivelsen af kontrolkodenummer altid være ob-
ligatorisk. Angivelse af oprindelse er derimod ikke obligatorisk, hvis EU-logoet ikke anven-

des. 

 

https://www.comida.dk

